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A lengyel plakátiskola az egész világon olyan magától értetődő 
természetességgel talált otthonra, hogy manapság a „lengyel iskola” 
legérdekesebb képviselőit – megalománia nélkül – megtalálhatjuk a finnek, 
németek és japánok között is… A reklámplakátra és az akadémiai (értsd: 
művészi) plakátra történő felosztás a szemünk láttára ment végbe. 
Lengyelországban egyébként van ennek egyfajta paradox másodlagos jelentése 
is: a művészet, ha nincs mit reklámoznia, saját magát reklámozza. A plakát 
egyszerűen műalkotássá vált, még önfenntartó is lehet az ötlet és a művészi 
megjelenítés függvényében. 
 Bogusławskinak ösztönös érzéke van ahhoz, hogy a láthatatlan dolgokat 
jelekké alakítsa. Képes arra, hogy egy „irodalmi dolgot” olyan tömören meséljen 
el és egészítsen ki, hogy azt egyszerre értsük és lássuk. A jelentés és a jel közötti 
határokat – irodalmi paradoxonnal élve – a jelentések összességéig tágítja. És 
szerintem éppen ez az irodalmon túli anekdotának szánt paradox 
gondolattömörítés e sztereotípiák ellen lázadó grafikus munkájának a tartalma. 
 
 Bogusławski színházi plakátjai idomulnak is meg nem is népszerűsítő, 
propagáló funkcióikhoz. A grafikusra jellemző „mellékgondolatok” valójában 
csak az adott darab megtekintése vagy elolvasása után igazolódnak. 
Bogusławski nem reklámozza, hanem „leleplezi” az előadást, a rendezés 
alaptételét ravasz grafikai módszerrel teszi láthatóvá. Mindemellett komolyan 
veszi a plakátkészítést, vagyis elkötelezetten, saját, paradoxonig vitt értelmezési 
elképzelésével és eszköztárával valósítja meg a rábízott dicsőítő feladatot. Így 
volt ez azzal a plakáttal, amely Beckett „Godot-ra várva” című darabját volt 
hivatott reklámozni (hatalmas evőkanál, amellyel képtelenség az éhséget 
csillapítani), így volt Różewicz „Fehér házasságának” plakátjával (a 
beteljesületlen nászéjszaka emlékévé és jelképévé lényegült női harisnya), így 
volt gyakorlatilag minden esetben, amikor Bogusławski nekilátott egy 
műalkotásnak. Ezek a plakátok valójában kész műértelmezések, a darab 
üzenetére, általánosítására vonatkozó ötletek voltak. Hát így kell a színházat 
reklámozni? Rövidesen kiderült azonban, hogy ezeket a grafikai jeleket nem 
nagyon lehet nélkülözni, hogy a dokumentáció lényeges részét alkotják. 
Bogusławski plakátjai és az ő grafikai tervezésében készült színházi 
műsorfüzetek úgy nőttek össze az adott előadással, mint a darab tartalma a 
rendezői elképzeléssel. Ez vezetett oda, hogy Bogusławskiból autonóm 
művészegyéniség lett, akivel számolni kell. És el is számoltak vele aprólékosan, 
alkudozva. A hagyományos formáknak és a reklám követelményeinek való meg 
nem felelésért rövidesen kárpótlást nyújtottak a fényes művészi eredmények. A 
reklám már karrierje kezdetén társul szegült a művészhez úgy, hogy nemcsak az 
ő alkotásait, de egyúttal a színházat, grafikai művei többségének inspiráló 



forrását is népszerűsítette. Kockázatos dolog volt Bogusławskit bevezetni a 
színház világába. A színház nem szereti, ha külsős valaki telepszik rá, nem 
szereti az okoskodókat. Ha csak el nem bűvöli, meg nem hódítja őket. S ilyen 
értelemben Bogusławski úgy lett színházi ember, hogy közben megmaradt 
független grafikusnak, saját közegében alkotó művésznek. Mindenféle hízelgő 
szándék nélkül mondhatom ezt róla, néhány évig ugyanis részese voltam a 
szczecini Współczesny Teatr reklámjainak képzőművészeti megformálása 
ügyében Bogusławskival folytatott tárgyalásoknak. Minden lépésnél nehézségek 
tornyosultak elénk, kezdve a saját szokatlan elképzeléseihez makacsul 
ragaszkodó fiatal művész meg nem alkuvó kitartásától, egészen az idős 
nyomdászmesterek lélektani ellenállásáig. Az „antireklámoknak” ezek a 
„kivitelezhetetlen” tervei egyszerre sokkolták és ejtették ámulatba az embereket. 
Rövidesen azonban belakták a várost, a hirdetőoszlopokat és kerítéseket, a 
művészeti szalonokat, megnyerve egy sor díjat és a nézőközönséget. Ráadásul 
még a nyomdászok büszke elismerését is, ami nem kis művészet. Bogusławski 
és a szczecini színpad, a szczecini közönség együttműködése a grafikus művészi 
pályájának egyik legszebb epizódja, egyszerre a művész és az ember sikere. De 
ezzel nincs vége a történetnek. 
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